
CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2019. (VII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

 

1. § A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III.23.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(2) A kérelemben a kérelmező köteles nyilatkozni saját és – a szociális alapszolgáltatások 

igénybevételére irányuló kérelem kivételével – a családjában élő közeli hozzátartozók 

jövedelmi és vagyoni viszonyairól. A tanulmányi támogatás esetén - kivéve a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetét - a család vagyoni viszonyait meg kell 

vizsgálni.” 

 

2. § A Rendelet 6.§ (1) és (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1)   „(1) A 4.§ szerinti ellátások - a ba),be),bf) pontok kivételével - megállapítására irányuló 

kérelemhez a személyazonosságot és lakcímet igazoló okmány, valamint a TAJ kártya 

bemutatásával az alábbi mellékleteket kell csatolni:  

a) jövedelemigazolás, 

b) gyermek anyakönyvi kivonata, 

c) 16. évet betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás, 

d) a házasságot felbontó, a tartásdíjat megállapító bírósági végzés, ezek hiányában a szülők 

nyilatkozata.” 

 

(2)  „(4) A települési támogatás megállapítására irányuló eljárásban a Hivatal, a szociális 

alapellátás igénylése iránti eljárásban a szolgáltató intézmény környezettanulmányt végezhet.” 

 

3. § A Rendelet 14. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(6) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy a 

családjában élő személynek a kérelem benyújtásakor az önkormányzat felé egy évet 

meghaladó lejárt határidejű adóhátraléka áll fenn, kivéve akinél a támogatás hiánya a jelenlegi 

életminőségében helyrehozhatatlan kárt okoz. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek 

minősül a tartozás, ha annak megfizetésére a kötelezett fizetési könnyítést kapott.”  

 

4. § A Rendelet 15. § (3) bekezdés az alábbi i) ponttal egészül ki: 

 



„i) „gyermekvédelmi” kiegészítő pénzbeli ellátás.” 

 

5. § A Rendelet 18.§ (4)-(6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A kérelem benyújtásának határideje – az év végi bizonyítvány bemutatásával - minden év 

június 30. 

(5) A tanulmányi támogatás 50.000 Ft/iskolai év összege középiskolai oktatásban résztvevő 

tanuló 18. életévének betöltését megelőzően a törvényes képviselőnek, míg a 18. életévének 

betöltésétől a tanulónak kerül kifizetésre. 

(6)  A támogatási összeg kifizetéséről határozat alapján a Polgármesteri Hivatal intézkedik.” 

 

6. § A Rendelet Csörögi újszülött gyermekek támogatása
 
18/B.§ (3) - (4) bekezdés helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„18/B.§ (3) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként, egyszeri 

10.000 Ft, amely a gyermek törvényes képviselőjének kerül kifizetésre.  

(4) A támogatási összeg kifizetéséről határozat alapján 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal 

intézkedik.”  

  

7. § A Rendelet 19.§ (7) bekezdés a) pont szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„a) az eltemettetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét,” 

 

8. § A Rendelet 1. melléklet „Nyilatkozat” szövegében a Büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a valóságnak megfelelnek 

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 

 „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, a bemutatott okmányok 

és a csatolt igazolások a valóságnak megfelelnek.” 

 

9. § Hatályát veszti a Rendelet  

 

a) 15. § (2) bekezdés b) pontja, 

b) 18/B.§ (5) bekezdés.  

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

                       

                Hegedűsné Kripák Ildikó                 Chrobák Zoltánné dr.  

                         polgármester                                       jegyző  

 

 

 

 

 



 

Általános indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§ (1) 

bekezdés b) pontja és (1a) bekezdés  2019. július 10. napjától hatályos módosítása, 2019. 

május 06. napjától a betétdíj jogszabályok változása okán a kiskorú gyermek nevére 

takarékbetétkönyv megtakarítási forma megszűnése, továbbá  az Európai Parlament és a 

Tanács EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek való megfeleltetés indokolja alapvetően a rendelet 

módosítását. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz: A rendelkezés rögzíti, hogy a kérelemben a kérelmező saját és a családjában élő 

közeli hozzátartozók jövedelmi és vagyoni viszonyairól köteles nyilatkozni. A tanulmányi 

támogatás esetén - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetét - a 

család vagyoni viszonyait meg kell vizsgálni. 

 

2.§-hoz: A rendelkezés rögzíti a támogatási kérelem elbírálásához becsatolandó, illetve 

bemutatandó okmányokat. 

3.§-hoz: A települési támogatásra való jogosultság kiterjesztése azokra a személyekre, akiknél 

a támogatás hiánya a jelenlegi életminőségben helyrehozhatatlan kárt okozna. 

4.§-hoz: A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára a kiegészítő pénzbeli 

ellátási formát rögzíti. 

5.-6. §-hoz: Takarékbetétkönyvben történő elhelyezés helyett a készpénzben történő 

kifizetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

7.§-hoz: Az eltemettetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem 

maximális összegét a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosában állapítja meg. 

8.§-hoz: A Rendelet 1. melléklet „Nyilatkozat” szövegének módosítása az általános 

adatvédelmi rendelet és az Infó tv. rendelkezéseinek való megfeleltetést tartalmazza.  

9.§-hoz: Hatályon kívül helyezi a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén 

a „gyermekvédelmi” Erzsébet utalvány biztosítását, továbbá a takarékbetétkönyv 

megtakarítási forma megszűnése okán a takarékbetétkönyvre vonatkozó rendelkezést.   

 

10.§-hoz: Hatályba lépésről rendelkezik. 

 

 

 

 



 


